
الله  عند العدل هو يعني الله عند قاسط هو الفاعل اسم بعضهم وقرأها 
في يشترك التفضيل اسم أ ن المعروف ل ن لذلك لجأ وإنما وجل عز

فل ن من أشجع فل ن قلت فإذا عليه والمفضل المفضل معناه أصل
بابه على التفضيل اسم جعلنا إذا فهنا أشجع هذا لكن شجاع فكلهما

في صار تبناهم لمن دعائهم من الله عند أقسط لبائهم دعاؤهم وقلنا
قال ولذلك فيه عدل ل أنه مع عدل فيه صار عدل تبناهم لمن دعائهم

ل حتى الفاعل اسم بمعنى إنه هنا التفضيل أفعل إ ن المفسرين بعض
بابه على هو المفسرين بعض وقال شيء منه الثاني الطرف في يكو ن

منه الرخر الطرف في ليس فيما دائما التفضيل باسم تأتي العربية واللغة
بب:  تعالى قوله ومن شيء ححبا صص حأ ةة ((  نن حج صل ذذ ا ةئ حم صو رر حي صي ررا حخ حق حت صس بم

بن حس صح حأ لل حو ةقي لا (( خير]24: )[الفرقا ن) حم أصحاب أ ن ) مع) مستقر
ظاهرها على الية إبقاء فنقول هذا وعلى مستقرهم في رخير ل النار

التفضيل بأفعل عبر لماذا سؤال علينا يرد فإنه ذلك قيل فإذا أولى يكو ن
ما غاية هذا أ ن لبيا ن قلنا ؟ شيء منه الرخر الطرف في ليس طرف في

شيء أعدل هو لبائهم دعاءهم أ ن فائدتها فتكو ن انتبه العدل من يكو ن
هذا أ ن أي المعنى باعتبار التفضيل فاسم العدل من يكو ن ما غاية وهو

ءء أعدل من ول الثليثي من تفضيل ) اسم) (( أقسط وكلمة شي
الثليثي السم من إل يصرف ما التفضيل اسم ل ن الثليثي من ؟ الرباعي

المادة هذه من الرباعي إ ن يثم "نعم صرفت ثل ث ذي من وصغهمبا" 
انتبه الجور بمعنى الرباعي كذا الجور بمعنى بل العدل بمعنى ليس

هو والمقسط الجائر هو القاسط بالعكس ً إذا الجور بمعنى الرباعي
نمبا:  تعالى الله قال ولد يا العادل حأ حو حن ((  بطو ةس حقبا صل بنوا ا حكبا حم حف نن حه حج ةل
لببا حط بطوا ((:  تعالى  وقال]15: )[الجن) حح ةس صق حأ نن حو حه ةإ نل بب ال ةح بي

حن ةطي ةس صق بم صل مسألة في إشكال علينا يرد ً إذا]9: )[الحجرات) ا
هذا في إ ن عنه الجواب في ) فنقول) أقسط  (( هو ) هنا) (( أقسط

اسم صيغة بجواز يقولو ن الذين الكوفيين مذهب صحة ًعلى دليل
يعنى القساط باب ) من) (( أقسط يقولو ن الثليثي غير من التفضيل

حكم الحكم ل ن حكمه في ) يعني) الله (( عند:  وقوله أعدل ذلك أ ن
يرمو ن الذين في تعالى قوله نظير وهذا إليه يضاف وجل عز الله

صذ ((:  يقول المحصنات ةإ صم حف بتوا حل صأ ةء حي حدا حه بش حك ةببال ةئ حل صو بأ حد حف صن ةه ةع نل بم ال به
حن ببو ةذ حكبا صل حك(( :  قوله تأمل  شوف]13: )[النور) ا ةئ حل صو بأ حد حف صن ةه ةع نل )) ال

قد الواقع باعتبار فهو بالزنا امرأة رجل قذف إذا الية عن ال ن انتقلنا إننا
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ًا يكو ن ًا يكو ن وقد حق ًا يكو ن وقد زنت ًأنها حقا يكو ن قد يعني كذب كذب
الله حكم في لكنها

...الطالب:
صذ ((:  قال ولهذا كذب الله حكم في   لالشيخ: ةإ صم حف بتوا حل صأ ةء حي حدا حه بش ةببال

حك ةئ حل صو بأ حد حف صن ةه ةع نل حقيقة يكو ن قد لنه الكاذبو ن هم فأولئك قال ) ما) ال
حك((  كاذبو ن الله شرع في لكن الواقع باعتبار ةئ حل صو بأ حد حف صن ةه ةع نل بم ال به

حن ببو ةذ حكبا صل  . شهداء بأربعة يأتوا لم إذا القذف حد عليهم يجب  ولهذا)) ا
صن  ةإ حف صم (( بموا حل حل صع صم حت به حء حببا صم آ بك بن حوا صخ ةإ ةن ةف ي حف ددي صم ال بك ةلي حوا حم )) حو

صم((  الدعياء هؤلء أباء ؟ من آباء تعلموا لم إ ن]5: [الحزاب بك بن حوا صخ ةإ حف
ةن ةف ي ددي صم ال بك ةلي حوا حم ل التي الحالة في حتى أبناءهم وليسوا  يعني)) حو

يكو ن ولكن أبيه غير إلى ينسب أ ن يجوز ل فإنه أب الرجل لهذا يعرف
ًا ًل حررناه يثم ملكنا في درخل قد كا ن إذا لنا ومولًى الدين في لنا أرخ مث

وزيد وجعفر علي ارختصا م قصة في والسل م الصلة عليه النبي قال ولهذا
وليس الدين في أرخي  فهو) ومولنبا أخونبا ( أنت لزيد قال حاريثة بن
ًا ًا وهو لي ابن ل فإنه أباه أعرف لم ولو أعتقته قد كنت إذا مولي أيض

الرجال أسماء يكتبو ن الذين الله رحمهم العلماء تجدو ن ولهذا إلي ينسب
ًا ينسبو ن عندما مولهم القرشي يقول أعتقه من إلى الموالي من أحد

ًل أنه ؟ الظا ن يظن إيش فقط القرشي قال لو لنه مولهم التميمي مث
لهم مولًى لكونه إليهم نسب أنه يعني مولهم قال فإذا حقيقة قرشي
تحر م إنها قالوا الصدقة في قالوا العلماء إ ن حتى منهم القو م ومولى

إليهم ينسبو ن ل لكنهم منهم القو م مولى ل ن هاشم بني موالي على
ًا ًا نسب يقيد. أ ن من لبد بل حقيقي

 :...؟ الطالب
؟ :كيف الشيخ

عمكم بنو:  الطالب
صم(( :  الشيخ بك بن حوا صخ ةإ ةن ةف ي حف ددي صم ال بك ةلي حوا حم وجه. له  ما)) حو

صلى النبي ...فخير ...فقال من للنبي قد م حاريثة بن زيد : ...أبا الطالب
...؟ زيد وسلم عليه الله

 وعمه أبوه قد م لم هذا : أي الشيخ
ابوه وطلبه ابوه : فعرف الطالب

منسورخة. ... أبطل يثم السل م أول في كا ن هذا ، تبنيه :سبب الشيخ 
بس.  ) لكن) جنباح عليكم (( وليس
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إليك يوحى مبا (( واتبع:  لقوله الرأي على الوحي تقديم وجوب وهي
أمته وإلى وسلم عليه الله صلى الرسول إلى موجه الخطاب هذا ) فإ ن)

الوحي على الرأي وتقديم الرأي على الوحي تقديم وجوب فيفيد بالولى
يقدمو ن فالذين ذلك دو ن ما ومنها الكفر إلى يصل ما منها أقسا م له

ءي الوحي غير أ ن معتقدين بالوحي علمهم مع الوحي على الرأي له مساو
به العلم مع للوحي المخالف بالرأي الحكم يجوز أنه أو منه أكمل أو

ًا يعتبرو ن هؤلء أكمل الرأي أ ن اعتقدوا إذا الثل ث الحوال هذه في كفار
ءي أنه أو الوحي من وأنفع مع الوحي على تقديمه يجوز أنه أو له مساو
ًا فهؤلء به العلم صن (( الله أنزل ما بغير حكموا لنهم كفار حم صم حو صم حل بك صح حي
حمبا حل ةب حز به حأن نل حك ال ةئ حل صو بأ بم حف حن به برو ةف حكبا صل من وأما]44: )[المائدة) ا

ًا بتأويل قدموه يوصلهم طريق أنه أو الوحي يخالف ل ذلك أ ن منهم ظن
من كثير مثل وذلك الكفر درجة إلى يصلو ن ل فهؤلء الوحي إلى

الوحي عن رخارجة المذاهب هذه أ ن يرو ن ل فإنهم للمذاهب المتعصبين
أعلم إمامنا هذا ويقولو ن بالوحي العمل إلى طريق ذلك أ ن يرو ن وإنما

متمسكو ن فنحن وإل رأيه إلى بالنسبة رأينا ونتهم فنتبعه وأفهم منا
وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله لكتاب ومحكمو ن الله بشريعة

رخالف ولو اتباعه عليهم وجب الحق لهم تبين إذا إنهم نقول هؤلء
يمكن ول يخطئو ن والئمة يخطئ ل الحق ل ن وذلك الئمة من متبوعهم

ل وسلم عليه الله صلى الله رسول إل البشر من لحد العصمة ندعي أ ن
الرسل لغير العصمة يدعي الذي ضال رجل إل العصمة يدعي أ ن يمكن
قد أئمتهم ل ن بين ضلل وهذا بأئمتهم الرافضة يفعل كما ضال رجل

أبي طالب بن لعلي وقع ما علينا مر وقد نعم غيرهم يخطئ كما يخطئو ن
أعطاه لما أرخطأ أنه القو م لولئك بالنسبة الئمة إما م وهو عنه الله رضي
مبا : ((  إنن ي فقال فلبسها حرير من حلة والسل م الصلة عليه النبي

هو ما ) وكذلك)  لفباطمة تعطيهبا وإنمبا لتلبسهبا أعطيتكهبا
تعتد فإنها زوجها عنها ًوتوفي حامل كانت إذا المرأة أ ن من عنه مشهور
أننا والحاصل الصريحة الصحيحة للسنة مخالف وهذا الجلين بأطول
صع الكريمة الية في إ ن نقول ةب نت حوا ححى حمبا ((  حك بيو صي حل صن ةإ حك ةم دب )) حر

جاء بما الحكم يجب وأنه الرأي على الوحي تقديم  وجوب]2: [الحزاب
ًا الشرع به  فيها يخالف لم أ م متبوعيك رأي رخالف سواء مطلق

وجوب على دليل هذا في الفوائد  مبتدأ ) هذا) الله على (( وتوكل 
التوكل أ ن التوحيد كتاب في ذكرنا التوكل أ ن ذكرنا وقد الله على التوكل
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:  أقسا م إلى ينقسم
عليه المتوكل إلى بافتقاره النسا ن شعور وهو العبادة : توكل أحدها
شرك كفر الله لغير وصرفه الله لغير صرفه يجوز ل وهذا يديه بين وذله
؟ أصغر وال أكبر شرك وهو الله إل يستحقه ل فيما بالله إشراك لنه

أكبر. شرك
ًا جعلته الذي الغير على : العتماد والثاني  وقد جائز فهذا نفسك عن نائب

الجعد بن عروة وكل فإنه والسل م الصلة عليه الرسول من حتى وقع
علي بن وكل وكذلك رخيبر في وكيل له وكا ن أضحية له يشتري أ ن على

ول جائز وهو الهدي من بقي ما ذبح في عنه الله رضي  أبي طالب
يكو ن أ ن تبوك إلى ذهب حين  علي بن أبي طالب ووكل فيه إشكال
ذهب حين هارو ن وكل والسل م الصلة عليه وموسى أهله في له رخليفة

ًا) وأصلح قوم ي ف ي (( اخلفن ي:  وقال الطور إلى ول جائز هذا ) إذ
العقود في والصل العقود من عقد ولنه النبياء من لوقوعه فيه إشكال

منعه.   على الدليل قا م ما إل الحل
نعلم سرية قوة على عليه العتماد يصح ل من على يعتمد : أ ن والثالث

أصغر يكو ن وقد أكبر يكو ن قد شرك وهذا العتماد هذا في لها أيثر ل أنه
العتماد في أ ن ويعتقدو ن بالموات يتوسلو ن الذين أولئك اعتماد مثل

ًا عليهم فالمجرد وإل الكبر الشرك إلى المر بهم يصل قد هؤلء رخير
يحل. ول شرك عليهم اعتمادهم

أنها باعتبار ل عليها يعتمد لكنه مؤيثرة ظاهرة قوة على يعتمد : أ ن الرابع
وما ورزقه وفلحه سعادته مصدر وأنها له مجدية أنها باعتبار بل عنه نائبة
النسا ن كاعتماد التحريم درجة إلى يصل وقد مكروه فهذا ذلك أشبه
والداره فيها يعمل التي الوزارة وعلى المعاش وعلى الراتب على

هذا إلى بالفتقار الشعور من نوع فيه هذا فإ ن ذلك أشبه وما والرئاسة
من يحابو ن تجدهم النوع بهذا ابتلوا الذين تجد ولذلك له والتذلل الشيء

في يحابونهم ذلك وغير الوزراء من كبراءهم يحابو ن عليه يعتمدو ن كانوا
محاباتهم لكن به بأس ل أمر فهذا جائز هو فيما مجاملتهم أما يجوز ل أمر
مفتقرو ن بأنهم يشعرو ن لنهم يقع قد هذا لكن يجوز ل هذا المحر م في
عزيز يكو ن أ ن له ينبغي والنسا ن الكراهة أحواله أقل فهذا هؤلء إلى

وتعالى. سبحانه ربه على إل يعتمد ل النفس
كفاية كل فوق وجل عز الله كفاية أ ن الكريمة الية من ويستفاد قال يثم

لل ببالله (( وكفى:  لقوله هذا مثل أ ن العلم أهل بعض ) زعم) وكي
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فما الله على وتوكل الله كفاية من أعظم ما يعني التعجب يفيد التركيب
الصيغة هذه كو ن أ ن ببعيد ليس وهذا وتعالى سبحانه الله كفاية أعظم
ًل الله وكفى من تحول لل ببالله (( وكفىإلى  وكي أ ن يبعد ) ل) وكي
على ويدل وتعالى سبحانه كفايته في المبالغة بيا ن بذلك المراد يكو ن

صن (( تعالى قوله هذا حم صل حو نك حو حت حلى حي ةه حع نل حو ال به به حف بب صس ]3: )[الطلق) حح
حمبا:  تعالى قال يثم حل ((  حع به حج نل ذل ال بج حر صن ةل ةن ةم صي حب صل ةه ةف ي حق ةف صو حمبا حج حو

حل حع بم حج بك حج حوا صز ةئ ي حأ نل حن ال برو ةه حظبا نن بت به صن صم ةم بك ةت حهبا نم حمبا بأ حل حو حع حج
صم بك حء حيبا ةع صد صم حأ بك حء حنبا صب القرآ ن أ ن السياق هذا من يستفاد]4: )[الحزاب) حأ

قد م أنه ذلك وجه البرها ن وإقامة القناع في القصوى الغاية بلغ قد
حمبا ؟ هي ما أحد فيها يمتري ل بصورة المدلول على الدليل حل ((  حع حج

به نل ذل ال بج حر صن ةل ةن ةم صي حب صل ةه ةف ي حق ةف صو يتنازع ول معلو م أمر هذا ) فإ ن) حج
هذا لنه ؟ لماذا قلبا ن فيه ما واحد قلب إل للنسا ن ليس أنه ايثنا ن فيه

وا ن منه فائدة ل الثاني القلب صار واحد أمر على اتفقا إ ن قلبا ن به الذي
اليمن القلب يتبع هل النسا ن يصنع فماذا واحدة عين في تناقضا ارختلفا

ًا يبقى اليسر القلب يتبع وال قلبين من لرجل الله جعل ما لذلك محتار
 واحد جسم في يفيد لنه فقط واحد قلب إل فيه ما

ةه ةف ي(( :  قوله وتأمل ةف صو للواقع بيا ن أنها غير فائدة منها ) يستفاد) حج
لكا ن وإل واحد قلب إلى معه يتناسب ل الواحد الجوف أ ن يستفاد
وهي سبق ما غير فائدة فيه فصار واحد جوف في ل جوفين في القلبا ن

طيب واحد قلب إل يديره أ ن يمكن ل الواحد الجوف بأ ن للواقع بيا ن أنها
الذي بالبرها ن الشيء إيثبات أو بالبرها ن الشيء سياق الكريمة الية في

أحد فيه يمتري ًل قاطعا يكو ن
: (( لقوله أمه ليست منها المظاهر المرأة أ ن الكريمة الية فوائد ومن 

حمبا حل حو حع بم حج بك حج حوا صز ةئ ي حأ نل حن ال برو ةه حظبا نن بت به صن صم ةم بك ةت حهبا نم ) يتفرع) بأ
ًا جعلها أ ن الية هذه على الله قال ولهذا ومنكر وزور كذب الظهار في أم

صم ((:  الظهار آية في تعالى به نن ةإ حن حو بلو بقو حي لرا حل حك صن حن بم ةل ةم صو حق صل لرا ا بزو حو
الواقع لمخالفة وزور الشرع لمخالفة منكر فهو]2: )[المجادلة)

والحقيقة
الظهار تحريم على التنبيه أو الشارة الكريمة الية من يستفاد طيب 

حمبا((:  لقوله حل حو حع بم حج بك حج حوا صز صم...حأ بك ةت حهبا نم بأ جعل ما الله كا ن ) فإذا)  
ًا نجعل أ ن لنا يحل ل فإنه ذلك وحده الله إلى المر ل ن الله يجعله لم شيئ

حمبا (( الية من ويستفاد حل حو حع صم حج بك حء حيبا ةع صد صم حأ بك حء حنبا صب أ ن منها ) يستفاد) حأ
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ًا ول حقيقة بأبناء ليسوا الدعياء البناء ًا أبناء ليسوا فهم شرع قدر
ًا أبناء وليسوا حمبا ((:  قال ولهذا شرع حل حو حع صم حج بك حء حيبا ةع صد صم حأ بك حء حنبا صب ) ) حأ

ًا الدعي البن يكن لم إذا أنه منها ويستفاد ًا ل ابن ل فإنه حقيقة ول شرع
دارخل غير لنه ؟ يحتاج ل لماذا البنوة معنى من يخرجه قيد إلى يحتاج
ًل فيها  به نخرجه قيد إلى نحتاج حتى أص

إ ن يقول من قول ضعف بيا ن الفائدة هذه على الية هذه على ويتفرع
بل ((:  تعالى قوله في الحتراز ةئ ححل بم حو بك ةئ حنبا صب حن حأ ةذي نل صن ا صم ةم بك ةب صصل حأ

حن: ((  قوله في الحتراز إ ن]23: )[النساء) ةذي نل صن ا صم ةم بك ةب صصل  عن))  حأ
ًل إنه نقول لننا التبني ابن   يخرجه قيد إلى يحتاج حتى يدرخل لم أص

ًل يقول قد النسا ن أ ن الكريمة الية فوائد ومن صم((  يعتقده ل قو بك ةل حذ
صم بك بل صو صم حق بك ةه حوا صف حأ )) ةب

النسا ن يقول أ ن العقل من وليس الرجولة من ليس أنه منها ويستفاد 
ًل صم: (( تعالى قوله من المراد لنه بقلبه يعتقده ل وهو بفيه قو بك بل صو حق  

صم بك ةه حوا صف حأ ًا تقولو ن كيف لهم والتوبيخ بهم التنديد به ) المراد) ةب شيئ
ًا ليس أنه بقلوبكم تعترفو ن وأنتم بأفواهكم صم((  نعم للواقع موافق بك ةل حذ
صم بك بل صو صم حق بك ةه حوا صف حأ )) ةب

باطل فيه ليس حق كله وجل عز الله قول أ ن الكريمة الية من ويستفاد 
به(( :  لقوله نل بل حوال بقو نق حي حح صل هو الله كل م في أنه سبق ) والحق) ا

صت:  تعالى لقوله والعدل الصدق نم حت حو بة ((  حم ةل حك حك دب لقبا حر صد لل ةص صد حع )) حو
 عدل الحكم وباعتبار صدق رخبر باعتبار وهو]115: [النعا م
: لقوله تناقض فيه ليس وجل عز الله كل م أ ن الكريمة الية من ويستفاد

بل((  بقو نق حي حح صل أ ن يمكن ل فالحق الباطل في ال يكو ن ما ) والتناقض) ا
واضح يتناقض

ًا الكريمة الية فوائد ومن  فهو كتابه في نفسه به الله وصف ما أ ن أيض
ظاهره رخلف على كا ن لو لنه تأويل أو تحريف فيه وليس حقيقته على
الظاهر رخلف على أنه قلنا إذا باطل على ؟ ايش على يدل ظاهره لكا ن
ًل يكو ن أ ن لز م رخلف الصفات بآيات المراد كا ن إذا باطل على دا

المراد أ ن قلنا إذا باطل على وال حق على يدل ظاهرها صار ظاهرها
وهذا المراد رخلف لنه باطل الظاهر صار الظاهر رخلف الصفات بآيات
به(( :  تعالى الله قول ينافي نل بل حوال بقو نق حي حح صل ل وتعالى سبحانه ) فهو) ا
الحق إل يقول

يتفقو ن ل الناس فإ ن الحق يقول الله أ ن ظهور مع أنه الية من ويستفاد 
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حو(( :  لقوله عليه به ةدي حو صه حل حي ةبي نس أ ن مع حتى يعني]4: )[الحزاب) ال
عز الله بيد الهداية بل لذلك يهتدي أحد كل فليس الحق إل يقول ل الله

وجل
سبحانه ربه إلى يلجأ أ ن المرء على يجب أنه الكريمة الية من ويستفاد 

حو(( :  لقوله سؤالهالهداية في وتعالى به ةدي حو صه حل حي ةبي نس  وتأمل)) ال
به(( :  قال حيث الصيغة تغيير نل بل حوال بقو نق حي حح صل حو(( :  قال ) يثم) ا به حو

ةدي صه حل حي ةبي نس الثانية الجملة تكو ن أ ن لجل السبيل ويهدي يقل  ولم)) ال
حو: ((  قوله ل ن ورخبرها بمبتدئها بركنيها مستقلة به ةدي حو صه )) (( هو) ) حي

أبلغ ذلك ل ن الولى عن مستقلة الجملة فكانت رخبره يهدي وجملة مبتدأ
وتعالى سبحانه الله بيد الهداية أ ن بيا ن في

حل(( :  لقوله واحد الحق طريق أ ن الكريمة الية فوائد ومن  ةبي نس )) ال
ًا تأتي السبل أ ن تجدو ن وهكذا مفرد وهو يا كذا الحق يخالف فيما جمع

 مثل حيدر
....الطالب:
لمبا  ((الشيخ: ةقي حت صس به بم بعو ةب نت بعوا حول حفبا ةب نت حل حت بب بس : )[النعا م) ال

فهو الله لصراط المخالف  أو الرخر الصراط أما أفرد فالصراط]153
بعوا حول(( جمع ةب نت حل حت بب بس ًا الحق طريق جاء  وإذا)) ال فالمراد مجموع
به الكفار الولي وكذلك شرائعه تنوع نل ب ي (( ال ةل حن حو ةذي نل بنوا ا حم صم آ به بج ةر صخ بي
حن ةت ةم حمبا بل بظ حلى ال ةر ةإ بنو حن ال ةذي نل بروا حوا حف بم حك به بؤ حيبا ةل صو بت حأ بغو نطبا )) ال

طاغوت عليه منها نوع كل متنوعة الحق غير سبل ل ن]257: [البقرة
  إليه يدعو
أبيه إلى النسا ن دعوة وجوب بعدها التي الكريمة الية فوائد ومن

صم به بعو صد صم (( ا ةه ةئ حببا ًا لبائهم انسبوهم ) يعني) ةل ًا أما وحقيقًة لفظ لفظ
البنوة أ ن تعتقد أ ن حقيقة وأما أبيه إلى انسبه فل ن بن يافل ن فتقول
للب ل صلبه من النسا ن ولد الذي الحقيقي للب ؟ لمن هي إنما الحق
 أب أنه ادعي الذي

وهذا أبيه لغير النسا ن يدعى أ ن ينبغي ل أنه الكريمة الية من ويستفاد
: نوعا ن

ًا أبيه لغير يدعى : أ ن أحدهما الرسول إ ن بل يجوز ل فهذا وحقيقة لفظ
أبيه غير إلى النسا ن ادعى إذا الكفر من ذلك جعل والسل م الصلة عليه
.) آببائكم عن ترغبوا أن بكم كفر ( فإنه كفر ذلك فإ ن يعلمه وهو

ًا أبيه غير إلى يدعي : أ ن الثاني ًا البنوة أحكا م تثبت ل ولكن لفظ إطلق
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العلم أهل ولكن به الله أمر ما رخلف إنه نقول فهذا إليه ادعى من إلى
أحكامه إلى اللتفات عد م مع به اشتهر إذا النسا ن إ ن يقولو ن

المقداد فإ ن المقداد بن السود مثل لذلك وذكروا جائز فإ ن ومقتضياته
بهذه واشتهر تبناه قد كا ن السود ولكن السود هو أبوه ليس بن السود

ًا بقي ولكن التبني الله أبطل حتى عليه واستمر الكنية بذلك مشهور
ومع اللفظ إل يبق ولم التبني أحكا م عنه انتفت لنه يضر ل فهذا قالوا
الشيء أ ن المشكل لكن أبيه إلى يدعى أ ن هو شك بل الفضل فإ ن هذا
عبد عن قلنا لو ال ن التباس بهذا حصل به اشتهر بما فوصفته اشتهر إذا

أ ن يمكن وكذا كذا قال وسلم عليه الله صلى النبي أ ن صخر بن الرحمن
ًا يعرفه. كلنا أبي هريرة عن قلت إذا لكن هو من يدري ل الناس من كثير

((:  لقوله الله عند تتفاضل العمال أ ن على دليل الكريمة الية وفي 
حو بط به حس صق حد حأ صن ةه ةع نل الرجل هذا أ ن ذلك ووجه العدل في أبلغ ) يعني) ال

كيف ظلم ؟ ل وال ظلم أبيه باعتبار هو أبيه غير إلى ننسبه كوننا الدعي
دعوته من صلبه من أتى من وتحر م صلبه من أتى ما شخص إلى تنسبه

التفضيل اسم أ ن الماضي الدرس في قلنا ولهذا جور أنه لشك هذا إليه
أ ن في عدل أي فيه ليس لنه شيء منه الرخر الطرف في ليس هنا

هذا أ ن بيا ن هنا التقرير فائدة إ ن وقلنا أبيه غير إلى النسا ن تنسب
التفضيل باسم به جيء هذا ل ن العدل في الغاية بلغ قد الشيء

؟ بعدها التي الجملة أرخذنا ) هل) الله عند (( أقسط
...الطالب:

((:  لقوله الدين في والولية الدين بأرخوة يدعى فإنه أب  لهالشيخ: 
صن ةإ صم حف بموا حل حل صع صم حت به حء حببا صم آ بك بن حوا صخ ةإ ةن ةف ي حف ددي صم ال بك ةلي حوا حم ) أما) حو

ًا كا ن فإ ن موالي كونهم وأما فظاهر الدين في إرخواننا كونهم للمرء عتيق
ًا يكن لم وإ ن بالعتق له مولى فهو ل ن الدين في له مولى فهو عتيق

حن:  تعالى الله قال كما المؤمنين بنو ةم صؤ بم صل حوا بت ((  حنبا ةم صؤ بم صل صم حوا به بض صع حب
بء حيبا ةل صو لو طيب أرخي يا فتناديهم ومواليكم إرخوانكم فهم]71: )[التوبة) حأ

: يقول المؤلف الحقيقة إلى وصلنا ما ولهذا يصح ؟ يصح أرخي ابن يا قلت
صم((  بك ةلي حوا حم وليست النسب ولية هنا الولية فجعل عمكم ) بنوا) حو

دين ولية إما فالولية الشيء من هذا من النفس في لكن الدين ولية
وأما أعتقه لما مولًى العتيق أ ن فواضح العتق ولية فأما عتق ولية وإما
ًا فظاهر الدين ولية يي مؤمن كل أ ن أيض ولية أما المؤمن لرخيه ول

هذا مثل فيها يأتي العربية اللغة كانت إ ن فهذه عمكم بنو كقوله النسب
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للمعنى يكو ن أ ن من مانع ول عربي القرآ ن ل ن ذلك نقبل فنحن التعبير
ء ن عدة الواحد للفظ أو عدة الواحد انتهى ال ن بينها تناقض ل كانت إذا معا

الوقت.
 

حس((  مقد م رخبره ومجرور ) جار) (( عليكم و مؤرخر ليس اسم وهو صي حل ح
صم بك صي حل رح حع حنبا حمبا بج صم ةفي بت صأ حط صخ ةه حأ آبائهم لغير دعائهم في أي ذلك ) في) ةب

ًا فدعا أرخطأ لو النسا ن أ ن يعني لنه إيثم عليه ليس فإنه أبيه لغير شخص
حس(( :  قوله وفي المة هذه عن مرفوع والخطأ أرخطأ صي حل صم ح بك صي حل رح حع حنبا بج
حمبا صم ةفي بت صأ حط صخ ةه حأ الية خص فكأنهذلك"  في يقول ) المؤلف)ةب

فإذا السبب بخصوص ل اللفظ بعمو م العبرة ل ن عامة أنها "والصواب
هذا تخصيص يقتضي ل فإنه أبيه غير إلى النسا ن دعوة هو السبب كا ن

بعمو م العبرة أ ن المقررة للقاعدة العبرة المسألة... ل ن بهذه العا م
والسنة القرآ ن من أدلة لها القاعدة وهذه السبب بخصوص ل اللفظ
صد:  تعالى قوله القرآ ن فمن حق حع ((  ةم به حس نل حل ال صو ةت ي حق نل حك ا بل ةد حجبا ةف ي بت

حهبا ةج صو ةك ي حز حت صش حت حلى حو ةه ةإ نل به ال نل بع حوال حم صس حمبا حي بك حر بو ححبا نن حت حه ةإ نل رع ال ةمي حس
رر ةصي حن* حب ةذي نل حن  ا برو ةه حظبا صم بي بك صن صن ةم صم ةم ةه ةئ حسبا  :1)[المجادلة) ةن

صلى النبي رأى السنة في وكذلك عا م الحكم ولكن رخاص فالسبب]2
ًل وسلم عليه الله الناس من زحا م وحوله عليه ظلل قد السفر في رج

ف ي الصيبام البر من ( ليس:  فقال صائم  قالوا) هذا ( مبا:  فقال
( ليس:  قوله أ ن فيه ذكرت الذي الحديث في أي هنا أ ن  إل) السفر

ل اللفظ بعمو م العبرة أ ن قلنا  إذا) السفر ف ي الصيبام البر من
وسلم عليه الله صلى النبي أ ن هذا على يشكل فإنه السبب بخصوص

إل صبائم فينبا ( ما أبي الدرداء حديث في كما السفر في يصو م كا ن
) ...فكيف رواحة بن الله وعبد وسلم عليه الله صلى رسول

عليه الله صلى النبي  هل) البر من ( ليس الحديث هذا عن نجيب
ًا يفعل لم وسلم " المسألة لهذه ابن دقيق العيد أشار كما نقول كل ؟ بر

هذه وردت أجله من الذي المعنى يراعى لكن اللفظ بعمو م العبرة إ ن
ل اللفظ بعمو م العبرة فنقول المشقة هو ؟ المعنى هو " ما الصيغة

عا م لكنه بعينه الرجل بهذا الحكم هذا يختص ل أنه أي السبب بخصوص
هذه وردت أجله من الذي المعنى نراعي أ ن يجب أنه إل الناس جميع في

إذا السفر في الصيا م البر من ليس فنقول المشقة وهو العامة الصيغة
ًا واضح وهذا الحالة هذه مثل إلى أدى القاعدة عن رخرج هذا فهل جد
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ًا لكا ن المعين بالرجل الحكم رخص لو لنه ل ؟ اللفظ بعمو م العبرة رخارج
من ولحقه صا م من لكل عا م أنه نقول به رخص ما لكنه القاعدة عن

ًا الرجل هذا لحق ما المشقة يا هكذا القاعدة عن يخرج  م لفالحديث إذ
للد ًا ؟ قلت ماذا ؟ رخا حس(( :  تعالى قوله إذ صي حل صم ح بك صي حل رح حع حنبا حمبا بج ةفي

صم بت صأ حط صخ ةه حأ ًل دعا فيمن يختص ) ل) ةب ًا أبيه لغير رج عا م هو بل مخطئ
تعالى الله شاء إ ن سيأتي السلمية الشريعة في العظيمة القاعدة وهذه
حس(( :  قوله يثم الفوائد من عليها يترتب ما بيا ن صي حل صم ح بك صي حل رح حع حنبا حمبا بج ةفي

صم بت صأ حط صخ ةه حأ من ولكن المنهيات وفي المأمورات في العمو م ) ظاهره) ةب
ليس النسا ن أ ن فقط المنهيات في رخاص هذا أ ن وجد النصوص تدبر
أرخطأ فيما جناح عليه فليس المأمورات في أما به أرخطأ فيما جناح عليه

ًل رخطأه كا ن إذا المأمورات هذه ولكن به إعادتها من فلبد بصحتها مخ
ول جناح عليه ليس للمنهيات بالنسبة فهنا بالكم رخذوا صحيح وجه على
أنه إل به أرخطأ فيما جناح عليه ليس للمأمورات بالنسبة لكن أيثر ول تبعة
على المأمور إعادة يجب فإنه المأمور ًبصحة مخل الخطأ هذا كا ن إذا

ًا طمأنينة بغير صلى الذي العرابي الرجل إلى انظر صحيح وجه مخطئ
ًا وال ًا ؟ عامد أحسن ل ببالحق بعثك والذي"  يقول جاهل لنه مخطئ

أ ن أمره أو تركه والسل م الصلة عليه النبي " هل فعلمن ي هذا غير
في إيثم عليه ليس إنه نقول فلهذا الصلة يعيد أ ن أمره ؟ الصلة يعيد

عليه يجب لكن جاهل لنه الطمأنينة بواجب فيها أرخل التي الولى صلته
ًا أ ن لو وكذلك صحيح وجه على العبادة ًا ترك أحد الحج واجبات من واجب
ًل تداركه يمكن كا ن إ ن الواجب ذلك إعادة عليه لكن عليه إيثم ل فإنه جاه
يذبحها فدية وهو العلم أهل جماهير عند بدله فعليه تداركه يمكن لم فإ ن
حمبا(( :  وقوله لهذا انتبهوا الفقراء على ويوزعها مكة في صم ةفي بت صأ حط صخ ةه حأ ةب

(( الخطأ فيه حصل ما كل تشمل العمو م صيغ من ) هذه) (( مبا))
صن ةك حل صت حمبا حو حد نم حع صم حت بك بب بلو قبل أما النهي بعد هو ؟ عندكم كذا ) فيه) بق
الله قال ولهذا بعد يتقرر لم الحكم ل ن النسا ن به يؤارخذ ل فإنه النهي
حول:  تعالى بحوا ((  ةك حح حمبا حتن حك صم حن بك بؤ حببا حن آ ةء ةم حسبا دن نل ال صد حمبا ةإ حف حق حل حس

صن (( ]22: )[النساء) حأ بعوا حو حم صج حن حت صي ةن حب صي حت صخ بل نل ا صد حمبا ةإ حف حق حل )) حس
ما وهو البراءة ًفالصل شرعا ويثبوته الحكم تقرير قبل لنه]23: [النساء

صت حمبا: ((  وقوله الصلية بالبراءة الصوليو ن عنه يعبر حد نم حع صم حت بك بب بلو )) بق
صلى النبي لقول الجوارح يدبر الذي هو أنه إذ القلب على المدار ل ن
صلح صلحت إذا مضغة الجسد ف ي وإن ( أل:  وسلم عليه الله
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عبارة هو القلب  وهل) كله الجسد فسد فسدت وإذا كله الجسد
ومحله المفكر العقل بالقلب المراد أ ن أو اللحم من البضعة هذه عن
أنه الصحيح ؟ العقل محل أين ولكن الثاني ؟ اللحم من القطعة هذه

صم:  القرآ ن في قال الله ل ن القلب حل حف حأ بروا ((  ةسي ةض ةف ي حي صر ل
ح ا

حن بكو حت صم حف به رب حل بلو حن بق بلو ةق صع حهبا حي في العقل فجعل] 46: )[الحج) ةب
حن((  القلب بلو ةق صع حهبا حي أحمد إ ن العقل في القلب الما م قال  ولهذا)) ةب

إلى أقرب ابن تيمية السل م لشيخ ً كلما رأيت ولكني بالدماغ اتصال وله
مفكر فهو الدماغ في التفكير أصل إ ن يقول الحديث الطب وإلى الواقع
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